ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Καρπενήσι 09/10/2020
Αριθµ.πρωτ.: 14062

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜ. ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΤΣΟΥ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη
1)Την υπ’ αριθµ. 122 / 2020 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου όπου αποφασίστηκε
η εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου στον Άγιο Αθανάσιο της Κορίτσας Κλειτσού.
2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του ∆ΚΚ
3) τις διατάξεις του Π∆ 270/81
4) την απόφαση 298/2019 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου (συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών και
ακινήτων (Π.∆ 270/1981)
5) Τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν.4555/2018, όπως ισχύει σήµερα, τα
χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου ακινήτου και τις ανάγκες του ∆ήµου.
6) Την αριθµ. 383 /2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Α. Προβαίνει σε δηµοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την
εκµίσθωση του παρακάτω ακινήτου :
Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου της Κορίτσας
Κλειτσού, της ∆ηµοτικής Ενότητας Φουρνάς του ∆ήµου Καρπενησίου.
Το συνολικό εµβαδό του ακινήτου είναι περίπου 70,00 τ.µ.
∆ύναται να χρησιµοποιηθεί ως αποθηκευτικός – βοηθητικός χώρος.
Β. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δηµοπρασίας που είναι οι εξής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η διάρκεια της µίσθωσης θα είναι εννιά (9) έτη, µε χρόνο έναρξης την
ηµεροµηνία υπογραφής του µισθωτηρίου.
Ελάχιστο όριο προσφοράς µηνιαίου µισθώµατος, ορίζεται το ποσό των
τριάντα ευρώ (30,00€)
Το µίσθωµα θα καταβάλλεται εντός των πρώτων 15 ηµερών κάθε εξαµήνου,
στα αρµόδια γραφεία του ∆ήµου Καρπενησίου.
Ο µισθωτής δεν δικαιούται σε µείωση του µισθώµατος από της κατακύρωσης
της µίσθωσης και εφεξής.
Ο µισθωτής επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, όπως τα τέλη
χαρτοσήµου
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα Καρπενησίου (Ύδρας
6) την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής ∆ηµοπρασιών, εάν η δηµοπρασία αποβεί άγονη τότε αυτή θα
επαναληφθεί, µετά από µία εβδοµάδα στις 27 Οκτωβρίου 20120 στον ίδιο
τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
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7.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο προτιθέµενος να πάρει µέρος στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει :
 Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
 Εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό από αναγνωρισµένη
Ελληνική Τράπεζα ή από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, αξίας
108,00€
 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί για αδικήµατα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόµου περί
χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση µη έγκαιρης έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις και ότι δεσµεύεται
να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατά την ηµέρα της υπογραφής της
συµβάσεως.





Φορολογική ενηµερότητα από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) ή ΟΓΑ
∆ηµοτική ενηµερότητα.
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος είναι νοµικό πρόσωπο, εταιρία,
κοινοπραξία, ή Ένωση ο συµµετέχων στο διαγωνισµό θα πρέπει να διαθέτει
σχετικά έγγραφα, ορισµού του ως νόµιµου εκπροσώπου.
Το πρακτικό της δηµοπρασίας εκτός του πλειοδότη θα υπογραφεί και από εγγυητή ο
οποίος θα παρίσταται και θα προσκοµίσει :
1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
2. Φορολογική ενηµερότητα
3. Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο Καρπενησίου.
Ο ίδιος εγγυητής θα υπογράψει και το µισθωτήριο συµβόλαιο (Άρθρο 2)
Η µη προσκόµιση ενός από τα παραπάνω απαιτούµενα δικαιολογητικά από τους
ενδιαφερόµενους και τους εγγυητές τους, σηµαίνει αποκλεισµό του ενδιαφερόµενου
από την δηµοπρασία.
8.

9.

Ο µισθωτής υποχρεούται όσο έχει το µίσθιο στην κατοχή του, να
προστατεύει τα όρια αυτού και εν γένει να διατηρεί το µίσθιο σε καλή
κατάσταση. Επίσης να προστατεύει αυτό από ζηµίες τρίτων δια των
προσηκουσών µέτρων, άλλως ευθύνεται ο ίδιος σε αποζηµίωση για
οποιαδήποτε βλάβη.
Η ανακοίνωση της διακήρυξης θα πραγµατοποιηθεί µε δηµοσίευση, δέκα
τουλάχιστον µέρες προ της διενέργειας της δηµοπρασίας, στις 09/10/2020 δια
της τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµαρχείου και µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου :
www.karpenissi.gr.
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10. Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ενώπιον
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ηµοπρασιών που έχει οριστεί µε την πράξη
298/2019 του ∆ηµοτικού συµβουλίου και θα είναι πλειοδοτική, φανερή και
προφορική. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχίζεται και πέρα της οριζόµενης
στη διακήρυξη ώρας εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές.
Περί της συνεχίσεως της δηµοπρασίας πέρα της οριζόµενης ώρας αποφασίζει
η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν
κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην
Επιτροπή, προ της ενάρξεως της διαδικασίας και αφού προσκοµισθεί νόµιµο
πληρεξούσιο που τον καθιστά αρµόδιο, να διαπραγµατευτεί.
11. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να προσκοµίσει στην
αρµόδια επί της δηµοπρασίας Επιτροπή, γραµµάτιο συστάσεως
παρακαταθήκης ή εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία Τραπεζικού
Ιδρύµατος που είναι νόµιµα εγκατεστηµένο στη Χώρα µας, ποσού 108,00€
ίσου δηλαδή, µε το 10% του κατώτερου ορίου πρώτης προσφοράς τούτου
υπολογιζόµενου για τα τρία χρόνια της µίσθωσης. Η εγγύηση συµµετοχής θα
επιστραφεί εντός πέντε ηµερών από της κατακύρωσης του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας σε όλους τους συµµετέχοντες πλην του πλειοδότη.
12. Εάν ο µισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία,
τα µέλη της θα πρέπει να είναι φορολογικά , ασφαλιστικά και δηµοτικά
ενήµερα και να εγκριθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.
13. Εάν ο µισθωτής είναι εταιρεία σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού θα
πρέπει να είναι δηµοτικά ενήµερη και να εγκρίνεται από το ∆.Σ. του ∆ήµου
και µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση της τροποποίησης θα
προσκοµίζεται από το µισθωτή επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού
στο ∆ήµο µαζί µε ΦΕΚ ανώνυµης εταιρείας.
14. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δηµοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος
και σε ολόκληρο υπεύθυνος µε αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της
σύµβασης .
15. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν µπορεί να προβάλει καµία αξίωση κατά του
∆ήµου για τυχόν µη έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση στο όνοµά του,
τόσο παρά των αρµοδίων οργάνων του δήµου, όσο και της προϊσταµένης
αρχής για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
16. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ηµερών από της
κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας, να
έλθει µε τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης,
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής
καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου χωρίς δικαστική παρέµβαση, γίνεται
αναπλειστηριασµός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχοµένων και
των δυο για την επί έλλατον διαφορά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας
από της προηγούµενης τούτης.
17. Ο ανάδοχος µισθωτής έχει υποχρέωση να διατηρεί το µίσθιο καθαρό
σύµφωνα µε τους όρους υγιεινής, να τηρεί τις ισχύουσες Αστυνοµικές,
υγειονοµικές και άλλες διατάξεις και να συµµορφώνεται απολύτως µε την
κάθε φορά ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.
18. Επιτρέπεται η ολική ή µερική υποµίσθωση
19. Ο ∆ήµος ουδεµία ευθύνη φέρει εάν υπάρξει οποιαδήποτε διεκδίκηση του
χώρου από τρίτους και ο µισθωτής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε
αποζηµίωση.
20. Ο µισθωτής θα παραλάβει το ακίνητο χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και θα
επιβαρυνθεί όλα τα έξοδα για την σύνδεσή του.
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21. Όλες οι δαπάνες προληπτικής, τακτικής συντήρησης και εν γένει
διαµόρφωσης και λειτουργίας του χώρου, θα βαρύνουν αποκλειστικά το
µισθωτή, χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται σε καµία µείωση του µισθώµατος,
ή να έχει αξιώσεις για αυτές από το ∆ήµο Καρπενησίου κατά τη λήξη της
µίσθωσης.
22. Ρητά ορίζεται ότι οι οποιεσδήποτε βελτιώσεις θα παραµείνουν προς όφελος
του µισθίου χωρίς δικαίωµα αξίωσης αποζηµίωσης από τον µισθωτή µετά τη
λύση της µίσθωσης.
23. Το µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται κατά 4% επί πλέον κάθε χρόνο και µέχρι
τη λήξη της σύµβασης.
24. Κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης ή µείωσης του µισθώµατος δεν έχει ο
ενοικιαστής ένεκα της ζηµιάς του µισθίου ή των εγκαταστάσεων η οποία θα
οφείλεται σε πληµµύρα, θεοµηνία και οποιαδήποτε άλλη ανώτερη βία.
25. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή
της σύµβασης, µε άλλη εγγυητική επιστολή, καλής εκτέλεσης των όρων της
σύµβασης, ποσού ίσου µε το 10% επί του επιτευχθέντος µισθώµατος για τρία
χρόνια. Εάν ο µισθωτή ζητήσει την πρόωρη λύση της σύµβασης, για
οποιουσδήποτε λόγους, η εγγυητική θα καταπέσει υπέρ του δήµου, χωρίς να
συµψηφιστεί µε οφειλές.
26. Όλοι οι όροι της σύµβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι
ουσιώδεις. Η αθέτηση ή παράβαση ενός εξ αυτών έχει ως συνέπεια την
έξωση του µισθωτή από το µίσθιο σύµφωνα µε το νόµο, την κατάπτωση της
εγγύησης υπέρ του ∆ήµου, χωρίς δικαστική παρέµβαση και τη διενέργεια
αναπλειστηριασµού σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και υπέρ του
∆ήµου.
27. Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Προσόδων, από
∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00. Τηλέφωνο 22373 50064.

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου
Νικόλαος Σουλιώτης
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